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Ozalj, 17.09.2015  
 
Na temelju članka 77. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.N.“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 
12/12, 35/12, 70/12, 144/12,  82/13, 159/13, 22/14, 154/14) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Ozalj, 
Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj na svojoj 9. sjednici u 2015. god. održanoj dana 17. rujna 2015. 
godine donijelo je slijedeću:  
 
 

O D L U K U 
o produljenju radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života i 15 godina staža 

Mirici Bede 
 
I 

Na temelju članka 112. stavka 4. Zakona o radu („NN“ broj: 93/14) Ugovor o radu prestaje kada 
radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža osim ako se poslodavac i 
radnik drugačije ne dogovore. Radnici Mirici Bede, radni odnos prestaje 3. siječnja 2016. godine kada 
navršava 65 godina  života, 40 godina, 6 mjeseci i 15 dana radnog staža. Međutim, radnica Mirica 
Bede podnijela je Zahtjev Upravnom vijeću Doma zdravlja Ozalj za produljenje radnog odnosa do 
kraja 2016. godine zbog potrebe zbrinjavanja pacijenata čiji su radovi u tijeku i osiguranja 
kontinuiteta i dostupnosti ovog vida zdravstvene zaštite. 
 

II 
Sukladno navedenom, Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj je na prijedlog Stručnog vijeća Doma 
zdravlja Ozalj i ravnateljice donijelo Odluku da se radnici Mirici Bede udovolji Zahtjevu za produljenje 
radnog odnosa te da joj se produlji radni odnos do kraja 2016. godine.Na Zahtjev radnice zbog obima 
poslova i zbrinjavanja pacijenta čiji su radovi u tijeku opravdano postoji potreba za ostankom radnice 
na radnom mjestu, pogotovo što jedan tim dentalne medicine je ostao nepopujen još od odlaska mr. 
sc. Grozdane Čunko Rastovski, dr. med. dent. u mirovinu 2. rujna 2013. godine. 
 

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po Odluci Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Ozalj. 
 
 
O b r a z l o ž e n j e 
 
Radnica Mirica Bede podnijela je Zahtjev Upravnom vijeću Doma zdravlja Ozalj za produljenje radnog 
odnosa do kraja 2016. godine. Dana 3. siječnja 2016. godine radnica Mirica Bede, navršit će 65. 
godina života te joj prema Zakonu o radu prestaje radni odnos, osim ako se poslodavac i radnik 
drugačije ne dogovore. Na Zahtjev radnice zbog zbrinjavanja pacijenta i obima poslova opravdano 
postoji potreba za ostankom radnice na radnom mjestu. Zbog toga je Upravno vijeće Doma zdravlja 
Ozalj na svojoj 9. sjednici u 2015. god. održanoj dana 17. rujna 2015. godine donijelo Odluku o 
produljenju radnog odnosa doktorici dentalne medicine Mirici Bede na određeno vrijeme u 
djelatnosti dentalne medicine Doma zdravlja Ozalj. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća  
   Ivan Čupor, mag. oecol. 


